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VITAJTE
Volám sa Maroš Markovič a som svadobný fotograf.
Bývam v Pezinku. Fotím svadby jedinečným dokumentárnym spôsobom, ktorý zachytáva prirodzenú
eleganciu nevesty a celého svadobného dňa.
V mojich prácach považujem urobenie vynikajúcej a profesionálnej fotografie len za tretinu úspechu. Druhá tretina je spôsob akým
vznikli. Aby bola zábava, radosť, aby boli všetci v pohode. A tretia je príbeh, ktorý nesú.
Príbeh, ktorý diváka prenesie na miesto svadby a prenesie ho do atmosféry svadobného dňa.
Neponúkam
by,

vám

ponúkam

zdokumentuje

svoje

vám
príbeh

fotografické

služ-

priateľom,

ktorý

byť
o

vašej

svadbe.
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AKO
svadby

FOTÍM
Myslím,

že

svadba

nemá

žiadny

presne

a

jasne

vyhranený

štýl

fote-

hostí. Na začiatku svadby sa občas zdá, že je tých bleskov trochu priveľa, ale skúsenosť

nia. Občas treba fotiť fotožurnalisticky, občas makro, niekedy treba tro-

mi ukázala, že hostia si po krátkom čase na blýskanie zvyknú a prestanú ho vnímať. Tak

chu zapózovať, inokedy je lepšie zobraziť výsledok čiernobielo a niekedy

môžu vzniknúť originálne svetlé zábery bez vystresovaných tvárí alebo strojených póz.

zasa umelecky. A občas som rád, že vôbec stihnem zachytiť to, čo sa deje.
Rád fotím veci, ktoré si nikto iný nevšimne a pritom odrážajú atmosféru svadby. Som
Fotím

snažím

plne k dispozícii hosťom, ktorí sa chcú fotiť s novomanželským párom, alebo sa chcú

emó-

odfotiť sami. Preto odporúčam novomanželom informovať hostí, aby ma kľudne oslovili,

cie. Pri obrade robím fotky skôr diaľky, aby som nerušil priebeh svadby.

keď sa chcú akokoľvek odfotiť s vami, s dekoráciami, alebo len tak s kamarátmi pri zábave.

Pri fotení považujem za kľúčové kvalitné svetlo (viac sa dočítate na mojom blogu Čo by

Obrady, ktoré vyžadujú špecifickú

mala nevesta vedieť o svetle). Najradšej fotím s prirodzeným svetlom, ale pokiaľ to situá-

zachytávam bez blesku. Výsledkom sú krásne, aj keď trochu zrnité fotky, do-

cia vyžaduje a je to dovolené (napr. v kostole občas nie je) fotím s bleskom, pretože viem

kumentujúce atmosféru obradu. Nefotím fotky zachytávajúce vás alebo hostí v

ako ho používať tak, aby výsledné fotky nepôsobili umelo a zároveň, nerušil hostí. Blesk

kompromitujúcich situáciach napr. pri jedení. V čase večere sa snažím zamer-

sa snažím odrážať od stien, stropu špeciánym nástavcom, ktorý zabraňuje oslňovaniu

ať sa na deti tancujúce na parkete, skupinky hostí debatujúce pri cigarete apod.

byť

sám,
čo

bez

najmenej

asistentov
nápadný

a
a

pomocníkov.
zachytávať

Pri

skutočné

fotení

sa

okamihy

a

atmosféru (napr. čepčenie pri sviečkach)

Balík

Celá svadba

Cena: 695 Eur
Balík zahŕňa fotenie počas celého svadobného dňa počnúc prípravou nevesty
a ženícha, končiac fotkou nevesty prezlečenej do popolnočných šiat. Balík teda
obsahuje všetky časti ako fotenie príprav, obradu, skupinové fotenie, párové
fotografovanie, hostina, atmosféra, zábava, svadobné zvyky a rôzne momentky
z celej svadby.
Z fotenia vznikne priemerne 500-600 fotografií, ktoré budú profesionálne
upravené a spracované do farebného a vizuálneho štýlu, ktorý môžete vidieť
na mojich fotografiách.
Balík obsahuje 50 retušovaných a špeciálne upravovaných fotografií z
párového fotenia (zväčša portréty).
Výber 10 fotografií dostanú novomanželia k dispozícii na druhý deň po svadbe.
Všetky ostatné fotografie budu k dispozícii do 30 dní po svadbe.
Odovzdanie fotografií cez online službu a na USB kľúči.

CENY
za fotenie

SVADBY

Balík

Obrad + Hostina

Cena: 595 Eur
Balík zahŕňa fotenie fotožurnalistickým (dokumentačným) spôsobom na čas
obradu (obrad, skupinové fotenie), párové a portrétové fotenie ženícha a nevesty v rozsahu cca 1 hod. a základných aktivít na hostine (prípitky, prvý tanec,
krájanie torty) v celkovom rozsahu cca 8 hodín fotenia (napr. 14:00-21:00). Je
samozrejme možná dohoda, že začneme skor a skončíme skôr, alebo naopak
ak je obrad neskôr, tak skončíme neskôr.
Z fotenia vznikne priemerne 200-250 fotografií, ktoré budú profesionálne
upravené a spracované do farebného a vizuálneho štýlu, ktorý môžete vidieť
na mojich fotografiách.
Okrem toho balík obsahuje min. 20 retušovaných a špeciálne upravovaných
fotografií z párového fotenia.
Výber 10 fotografií dostanú novomanželia k dispozícii na druhý deň po svadbe.
Všetky ostatné fotografie budu k dispozícii do 30 dní po svadbe.
Odovzdanie fotografií cez online službu.

Balík

Celá svadba s albumom

Cena: 995 Eur
Balík zahŕňa fotenie počas celého svadobného dňa rovnako ako v prípade
balíka Celá svadba.
Okrem toho balík obsahuje 100 retušovaných a špeciálne upravovaných fotografií z párového fotenia (zväčša portréty).
Výber 10 fotografií dostanú novomanželia k dispozícii na druhý deň po svadbe.
Všetky ostatné fotografie budu k dispozícii do 30 dní po svadbe.
Odovzdanie fotografií cez online službu , na USB kľúči a vo forme digitálnej
slideshow všetkých fotiek (video).

Balík Celá svadba s albumom okrem toho zahŕňa:
•
•
•

základný fotoalbum - viď podrobnosti nižšie
4x tlačená fotka formátu 20x30 v ráme s hlinikovými okrajmi, biela pasparta na celkový rozmer rámu 30x40
100 retušovaných fotiek vytlačených na fotopapier rozmeru 10x15cm

Základný fotoalbum má nasledovné charakteristiky:
• 30 strán (+ 2 strany obálky)
• Rozmer 20x20 cm
• Vnútorné lesklé strany sú vyhotovené klasickým chemickým procesom
RA-4 na profesionálny fotopapier KODAK ENDURA PREMIER. Tento profesionálny fotopapier zaručuje tú najvyššiu vizuálnu kvalitu so životnosťou
150 rokov. Fotoknihy sú vyhotovované digitálnym osvitom s rozlíšením 640
dpi
• Layflatt strany (možnosť plného otvorenia dvojstrán albumu)
• Biele strany
• Biela hrana strany
• Rohy strán a albumu su hranaté
• Odovzdaný v bielej papierovej ochrannej krabici
• Obal fotoalbumu môže byť kompaktný (bez fotky), alebo s fotkou.
• Obal je možné si vybrať z viac ako 28 farebných možností
• Fotka na obale podľa výberu z 5 možností. Fotografia je zapustená do obalu a môže byť vyhotovená klasicky lesklá, matná, s povrchom plátna alebo
za príplatok na hliníkovom plechu alebo pod acrylom
• V cene balíka je vloženie fotiek podľa vášho výberu vo vami vybranom
dizajne s doručením priamo vám do rúk
To je základ, ktorý ma mnoho rozšírení a možností na vylepšenie.

Ceny za dopravu
Doprava od 50 km do Bratislavy ..................... v cene balíka
Doprava nad 50 km od Bratislavy .................. 0,10 Eur/ km

15% zľava na všetky balíky
ak sa vaša svadba bude konať v termínoch
november - január

Ceny za Doplnkové služby
Predsvadobné fotenie (zásnuby, rande) ......... 75 Eur
Pri predsvadobnom fotení sa uplatňuje nasledovné:
• v cene je 1 hodina času na fotenie, pričom fotenie je možné aj na viacerých
miestach (ak sa to stihne)
• z fotenia odovzdám cca 20 fotografií, ktoré budú profesionálne upravené
a spracované do farebného a vizuálneho štýlu, ktorý môžete vidieť na
mojich fotografiách. V tomto počte je zahrnutých aj 10 retušovaných a
špeciálne upravovaných fotografií (zväčša portréty).
• každá ďalšia začatá hodina nad rámec času v cene je účtovaná za 20 Eur/
hod. Tam patrí čas na dopravu na miesto fotenia, presuny, čakanie, apod.
• náklady na dopravu v prípade použitia môjho auta sú uvedené vyššie,
pričom je možne sa dohodnúť, že pôjdeme spolu jedným autom a podľa
toho spočítame výslednú cenu

Párové fotenie v iný než svadobný deň .......... 75 Eur
Ak vám veľmi záleží na krásnych párových svadobných fotkách, zvážte
možnosť fotenia v svadobných šatách v iný deň. Budete mať viac času na fotenie a na presun na viaceré miesta bez stresu či vaše svadobné šaty nebudú
špinavé na svadobný obrad. Je samozrejme aj možnosť takéto fotenie urobiť
PRED svadbou - po skúške učesu, make-upu a obliekania svadobných šiat,
ktoré aj tak pravdepodobne budete absolvovať.
Táto cena je platná len pre páry, ktorým som fotil svadbu. V prípade, že máte
záujem len o toto fotenie, cena si dohodneme samostatne.
Pri fotení v iný než svadobný deň sa uplatňuje nasledovné:
• v cene sú 2 hodiny času na fotenie, pričom fotenie je možné aj na viacerých miestach (ak sa to stihne)
• z fotenia odovzdám cca 50 fotografií, ktoré budú profesionálne upravené
a spracované do farebného a vizuálneho štýlu, ktorý môžete vidieť na
mojich fotografiách. V tomto počte je zahrnutých aj 20 retušovaných a
špeciálne upravovaných fotografií (zväčša portréty).
• každá ďalšia začatá hodina nad rámec času v cene je účtovaná za 20 Eur/
hod. Tam patrí čas na dopravu na miesto fotenia, presuny, čakanie, apod.
• náklady na dopravu v prípade použitia môjho auta sú uvedené vyššie,
pričom je možne sa dohodnúť, že pôjdeme spolu jedným autom a podľa
toho spočítame výslednú cenu

INFO
k cenám

FOTENIE
Od svojich klientov nežiadam zálohu, pokiaľ na daný termín nemám záu-

V prípade zrušenia termínu fotenia zo strany novomanželov je záloha nevratná, nakoľko

jem od iného klienta. Ak taká situácia nastane, oslovím klienta, ktorý má rezer-

predstavuje “odškodnenie“ za odmietnutie iných klientov. Ak sa termín svadby presunie

vovaný termín a požiadam ho o zálohu 30% z dohodnutej sumy. O zálo-

na iný termín, ktorý mám voľný, záloha platí ďalej. Ak nebudem mať voľný termín v čase

hu, ako garanciu termínu, vás teda požiadam až vo chvíli, keď na váš termín

náhradného termínu, budem to považovať za zrušenie termínu a záloha bude nevratná.

budem mať záujem od ďalšieho klienta, ktorého budem musieť odmietnuť.
Ak sa z neočakávaných dôvodov nemôžem dostaviť na fotenie svadby ja osobne,
potvrdenie fote-

navrhnem vám v rovnakej cene náhradného fotografa, ktorý má podobný štýl fote-

nia svadobného dňa emailom, v prípade záujmu zo strany klienta môžeme

nia ako ja. Sami sa budete môcť rozhodnúť či ho akceptujete, alebo si nájdete iného.

Aj keď považujem za dostatočnú gentlemanskú dohodu, tj.
podpísať zmluvu o dielo.

Táto zmluva špecifikuje termíny, ceny,

náhrad-

ní riešenia v prípade neštandardných situácií a práva k odovzdaným fotkám.

Som profesionálny fotograf a ako taký mám založenú s.r.o., ktorá je platca DPH.
V prípade záujmu vám viem vystaviť zálohovú, resp. ostrú faktúru za fotenie
vašej svadby. Sumu DPH pripočítavam k cene uvedenej v jednotlivých balíčkoch.

AKÉ
fotografie

DOSTANETE
Počet fotografií, ktoré dostanete veľmi záleží od typu svadby, jej dĺžky, programu,

Fotografie vám odovzdám v 2 kvalitách – vo vysokom rozlíšení (cca 6000x4000px)

počtu hostí apod. Celkovo je ale priemer približne 40-60 fotografií za 1 hodinu fo-

pre potreby tlače, a v nízkom rozlíšení (cca 1500x1000px) pre potreby rýchle-

tenia na svadbe. Z bežnej svadby, ktorá zahŕňa fotenie príprav až po popolnočné

ho prehliadania, zdieľania na facebooku, webe, posielania emailom apod.

prezlečenie do šiat sa dá očakávať asi 600 fotografií. Častejšie je to, ale viac, lebo
odovzdávam všetky vydarené fotky. Počet fotografí nie je obmedzený. Odovzdám vám

Fotografie v nízkom rozlíšení posielam štandardne cez niektorú z on-

toľko fotografí, koľko bude pekných záberov, preto nemám presne vymedzený počet.

line služieb ako napr. wetransfer.com. Následne posielam všetky fotky na USB
kľúči, nakoľko veľké formáty zaberajú prílš veľa miesta na posielanie online.

Mojim štandardným zvykom je dodať nasledujúci deň cca 10 fotografií zachytávajúcich prierez svadby, zvyšok sa snažím dodať do 2 týždňov. Niekedy

Všetky

sa však veci komplikujú (pokazený počítač, choroba, apod) a preto garan-

rením. Na párových portrétoch navyše retušujem podľa potreby pleť, avšak

tujem dodanie maximálne do 30 dní ako je popísané v cenových balíčkoch.

vždy so zreteľom na to, aby nevesta vyzerala prirodzenie, nie ako bábika.

fotky

prejdú

úpravou,

vyvážením

farieb

a

prípadným

doost-

Ste naozaj profesionálny fotograf, alebo je to vaša praca popri inej práci?
Som naozaj profesionálny fotograf a živím sa fotením. Mám na túto činnosť založenú
s.r.o. s potrebnou živnosťou a z podnikania platím dane. Aj keď sa špecializujem na
svadobné fotenie, občas fotím aj firemné eventy, rodinné podujatia alebo športové
udalosti.
Viete zároveň fotiť aj točiť krátke video?
Nie. Túto službu som ponúkal v minulosti, ale vzhľadom na technickú náročnosť som
sa rozhodol, že sa budem venovať buď foteniu, alebo točeniu svadby. Keďže fotiť ma

ČASTÉ
otázky

baví viac, vybral som sa smerom k fotografii a špecializujem sa na ňu. Filmovanie som
úplne vylúčil zo svojej ponuky služieb.
Kedy treba za fotenie zaplatiť?
Niektorí dodávatelia vyžadujú úhradu vopred, alebo hneď na svadbe (DJ, hudobníci,
folklórne skupiny apod.) U mňa za fotografie zaplatíte až keď ich uvidíte a budete
s výsledkom spokojní. Po uhradení odmeny dostanete fotky v plnom rozlíšení na
ďalšie použitie.

Ako dlho budeme čakať na naše svadobné fotky?
Druhý deň po svadbe vám pošlem linku na fotogalériu, kde nájdete prvých 10 prierezových fotografií z vašej svadby. Do max. 30 dní (najčastejšie však do 14 dní) dostanete do fotogalérie zvyšné fotografie.

Čo ak si vás rezervujeme a potom sa termín svadby presunie, alebo úplne
zruší?
Pokiaľ v novom termíne mám voľno, nič sa nedeje, termín si presuniem aj ja. V
prípade, že voľno mať nebudem budete si musieť nájsť iného fotografa. Môžem
vám ale pomôcť s odporúčaním niekoho s podobným štýlom fotenia ako mám
ja.

KONTAKT
www.marosmarkovic.sk
+421 903 461 243
kontakt@marosmarkovic.sk

svadobnyfotografmarkovic

markovic.maros

